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MÉG KÖZEL 900 MILLIÓ Ft
VÁR GAZDÁRA

A 2011 végén benyújtott
LEADER projektekre rövidesen 240 millió fejlesztési forrás kiosztására kerül sor a
pályázó civil szervezetek,
vállalkozások és önkormányzatok között. A támogatásnak
köszönhetően új közösségi
terekkel, egységes turisztikai
arculattal és új munkahelyekkel is gazdagodhat a térség.
Tavasszal pedig ismét lehetőség lesz támogatási kérelmek
benyújtására
a
Mikrovállalkozások létrehozása és
fejlesztése, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése
jogcímekre.
Az Akciócsoport döntéshozó
testülete az év elején meghatározta az egyes intézkedések
keretösszegeit is: vállalkozások fejlesztésére több mint
250 millió forint, turisztikai
célú beruházásokra közel 140
millió forint áll rendelkezésre.
A Taggyűlés döntött a településfejlesztési jogcímek forráskeretéről is. Az ősszel megnyíló Falumegújítás - és fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése intézkedések célterületeire összesen mintegy 240
millió forintot különített el az
Akciócsoport vezetése.

2012. MÁRCIUS

PÁLYÁZÁS UTÁN MEGVALÓSÍTÁS
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (új nevén Darányi Ignác
Terv EMVA társfinanszírozással megvalósuló intézkedései) végrehajtása az utolsó harmadába lépett, javában zajlanak a támogatásban részesített beruházások.
A projektek megvalósítása során és a kivitelezést követő elszámolási, majd fenntartási időszakban egyre több "váratlan" feladattal
és problémával találják szemben magukat a kedvezményezettek.
Ilyen esetek lehetnek például az építési-kiviteli tervek kényszerű megváltoztatása, új szolgáltató keresése áremelkedés, vagy esetleg cégmegszűnés miatt, s ezek nem megfelelő kezelése miatt az igényelt támogatásnál alacsonyabb forrás kifizetése, vagy akár szankció miatti csökkentése, a kérelemkezelési eljárás elhúzódása. Ügyfeleink között egyaránt
találunk megelégedettséggel nyilatkozó, zökkenőmentes lebonyolításról és elszámolásról nyilatkozó projektgazdát, de sajnos csalódott, a
fejlesztés megvalósításához megítélt forrástól, vagy annak egy részétől
eleső kedvezményezettet is. Pedig néhány alapvető szabály betartásával, megfelelő felkészülés és kellő odafigyelés, vagy időben történő tájékoztatás kéréssel a gyakran anyagi következményekkel
járó problémák elkerülhetőek.
Mindenekelőtt fontos, hogy a támogatási határozatban foglaltakat a
kézhezvételt követően azonnal ellenőrizzük, akkor is, ha minden tétel
pozitív elbírálásban részesült!
A beruházás megkezdése előtt tekintsük át a pályázati anyagot, a nagyobb pontszám elérése érdekében tett vállalásokat, tájékozódjunk a
kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos jogszabályi előírásokról,
mert azok döntően befolyásolhatják a kivitelezés menetét, különösen
annak adminisztratív oldalát!
Bármilyen, előre nem tervezett, nem látható és a vonatkozó dokumentumokban nem szabályozott probléma felmerülése esetén (pl. az építési
terv korábban elfogadott verziója nem végrehajtható) a további teendőkről azonnal kérjünk tájékoztatást, tanácsot az Akciócsoport vagy a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársaitól!
A kifizetési kérelmek összeállításakor a határidők betartására, a megfelelő formanyomtatványok használatára, a szükséges aláírások meglétére, és vállalkozásunk rendezett anyagi helyzetére (a kérelmet benyújtó
nem állhat felszámolási, adósságrendezési, végrehajtási eljárás alatt)
különösen ügyeljünk!
A kifizetési kérelem elbírálása és a támogatási összeg kifizetése után ne
feledjük a fenntartási időszak alatt meglévő kötelezettségeinket, főként
az évente aktuális monitoring jelentés elkészítését!
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VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS—EMVA
MIT KELL TUDNI A MIKRO-VÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS
FEJLESZTÉSÉRE NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL?
- jogszabálytervezet alapján -

Mikrovállalkozások
létrehozására és
fejlesztésére
több mint
250 millió forint
áll rendelkezésre

Támogatás
vehető
igénybe
mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a
m i kr o - v á l la lko zá s o k
megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez
közvetlenül
kapcsolódó, mezőgazdasági tevékenységen
kívül végzett tevékenységre.
Támogatás eszközbeszerzés, épület felújítás, bővítés, új épület
építés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés,
minőségbiztosítási
rendszerek bevezetése
céljából vehető igénybe.
Az eszközök között a
járművek
beszerzése
nem támogatott.
Az ügyfél a támogatási
kérelemben legfeljebb
három
támogatható

tevékenységet jelölhet
meg.
A támogatás mértéke
az összes elszámolható
kiadás 60%-a, illetőleg
hátrányos helyzetű területeken 65%-a, de legalább 1 Millió és maximum 35 Millió forint.
A jogosultak körébe
tartoznak az induló és
működő
mikrovállalkozások, valamint
természetes személyek,
ha vállalják, hogy az első
kifizetési kérelem benyújtásáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba vetetik magukat. A
jogosult
települések
körébe csak az 5000
főnél kevesebb lakosú
vagy 100 fő/km2-nél
alacsonyabb népsűrűségű községek tartoznak.
Nem nyújthat be kérelmet olyan, már működő mikro-vállalkozás,

melynek
árbevétele
több, mint 50%-ban
mezőgazdasági tevékenységből származik.
A kérelmeket várhatóan postai úton lehet
benyújtani az Akciócsoport munkaszervezetéhez.
Az adminisztratív hibalehetőségek csökkentése
érdekében a rendelet
pontosan meghatározza
mind az árajánlatok,
mind az együttműködési
megállapodások kötelező tartalmi elemeit.
Felhívjuk az ügyfelek
figyelmét arra, hogy
amennyiben az előírt
csatolandó dokumentumokat nem, vagy
hiányosan nyújtják be,
hiánypótlásra nem lesz
lehetőség!

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK ÉS PONTOZÁSI SZEMPONTOK

Csatolandó dokumentumok
5.000.000.Ft-ot meg
nem haladó támogatás esetén pénzügyi
terv;
5.000.000.Ft-ot meghaladó
támogatási
összeg esetén pénzügyi és üzleti terv;
az értékeléshez szükséges nyilatkozatok,
árajánlatok, építési
tervdokumentáció;
eszköz és gépbeszerzés esetén műszaki
leírás és dokumentáció;
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építési beruházások esetén építési
engedély, vagy hatósági igazolás arról, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban van, valamint
a
tervdokumentáció—nem
építési
engedélyköteles
beruházások esetében pedig a hatóság
igazolása e tényről,
valamint a tervdokumentáció.

Pontozásnál figyelembe veendő szempontok
A pontozásnál jelentősége van a munkahelyteremtésnek
és
–
megtartásnak; a megújuló energia alkalmazásának; az akadálymentesítésnek; előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű területen végrehajtott fejlesztések; valamint a gazdasági szereplők együttműködésében
megvalósuló projektek.
A pénzügyi és üzleti
tervek értékelése a rendelet
mellékletében
megfogalmazott objektív
mérce alapján történik.

AKTUÁLIS
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS AZ ÚSZT KERETÉBEN
Az Új Széchenyi Terv népszerű vállalkozásfejlesztési
pályázatai közül tíz kiírást is meghosszabbítottak 2012
végéig.
A tíz pályázat közül a „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése”, a „Komplex technológiai fejlesztés
és foglalkoztatás támogatása”, a „Mikrovállalkozások fejlesztése”, a „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára”, a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése”, valamint az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére” című konstrukciók esetében fennáll a lehetőség,
hogy amennyiben egy vállalkozás ezekre 2011-ben adott be pályázatot,
a támogatási döntés időpontjától függetlenül 2012-ben újabb pályázatot
nyújtson be.
Ezeken kívül az „Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai
innovációjának támogatása”, a „Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása”, az „Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása” és a „Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása” című pályázatokra is egész évben
lehet majd pályázni.
A „Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” és a
„Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című kiírások esetében szintén év végéig lehet pályázni.
Forrás: nfm.hu

Bővebb információ: www.ujszechenyiterv.gov.hu

A
Nemzeti
Együttműködési
Alap
3,9 milliárd forint
pályázati forrást
hirdet meg
civil szervezetek
számára.

ELFOGADTÁK A NEMZETI
VIDÉKFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁT

RÖVIDESEN MEGJELENNEK
A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATAI

Fazekas Sándor március derekán bejelentette, a
kormány elfogadta a Nemzeti Vidékfejlesztési
Stratégiát, mely - mint hangsúlyozta - bő egy esztendeig tartó társadalmi vita során nyerte el végleges formáját.
A dokumentum erőforrásként kezeli a vidéket és a
mezőgazdaságot, ezek védelme stratégiai cél. A
szakmai anyag elkötelezett a családi gazdaságok
támogatása mellett, megóvja környezeti értékeinket, és biztosítja a fenntartható gazdálkodást. A
Stratégia konkrét célkitűzéseket is tartalmaz: a
mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát 2020ig 700 ezer főre, a gazdák által közvetlenül bonyolított helyi értékesítés arányát 20 százalékra, a
fiatal gazdák arányát pedig 21-ről 30 százalékra tervezi növelni. Ehhez a vidékfejlesztési miniszter elmondása szerint a kormány több programon
keresztül biztosít támogatást.

A Nemzeti Civil Alapprogram helyébe lépő Nemzeti Együttműködési Alap keretében 2012-ben
3,39 milliárd forint áll rendelkezésre.

Forrás: kormany.hu

Bővebb információ: civil.kormany.hu

Az összeg a civil önszerveződések működését, a
nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét hivatott elősegíteni.
A következő napokban megjelenő pályázati felhívásokat nem területi, hanem szakmai (Közösségi
környezet, Mobilitás és alkalmazkodás, Nemzeti
összetartozás, Társadalmi felelősségvállalás, Új
nemzedékek jövőjéért) alapon szerveződő kollégiumi testületek hirdetik majd meg.
Figyelem! A pályázatokon való részvételnek
alapfeltétele a 2011. évi beszámolók előzetes
letétbe helyezése, az új civil törvénynek megfelelően.
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LEGFRISSEBB

PROGRAMAJÁNLÓ
Itt a TAVASZ, és mint a virágok a földből, úgy bukkannak elő az áprilisban megrendezésre kerülő szabadtéri programok, melyekből szemezgettünk.

A szarvasi Arborétumban
2012. április 7-9. között húsvéti gyerekprogramot szerveznek. Szombaton 10 kiscsibe bújik el a fák és cserjék
árnyékában. A játékban meg
kell keresni őket, majd a kérdésekre helyesen válaszolók
jutalmat kapnak. Vasárnap a kézműves nap
keretében különböző technikával húsvéti nyuszit és tavaszi virágot készíthetnek. Húsvét hétfőn nyuszi és bárány simogatására nyílik lehetőség kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A Mezőberényi Református Egyházközség
Kálvin téri esték címmel előadássorozatot
indít. Az eseményeken eleink a hitélet, a közélet, a gyógyítás és a sport terén elért kiemelkedő eredményeit mutatják be. Helyszín: Református Gyülekezeti Ház Mezőberény, Csabai u. 2.,
Időpont: április 18. 18 óra.
Az előadás témája: id. dr. Béres József élete
és munkássága. A belépés díjtalan!
Pósteleken egy egyedülálló Kaland futófesztivált szerveznek
2012. április 29-én, ami még
nem volt Közép-Európában. A
Fighters´ Run egy újfajta kalandsport, melyhez rugalmasság, erő
és kitartás szükséges, hogy teljesíteni lehessen az extrém akadálypályát. Nevezési határidő:
2012. április 14. 21 óra.
Bővebb információ:
www.fightersrun.com

Íjászversenyre és családi
napra invitálnak kicsiket
és nagyokat Békés város
üdülőközpontjába, Dánfokra 2012. április 15-én
(vasárnap)
10:00
és
16:00 óra között. Lesz
íjászverseny, népi játékok, lovagoltatás, baranta,
játszóház, lovas íjászat... minden, ami egy hagyományőrző családi naphoz kell.
Belépődíj 200,-Ft/fő, melyet teljes egészében az
üdülőközpont épülésére-szépülésére fordítanak
és ezáltal ingyenesen lehet részt venni a programokon és a játékokon is. A belépés 8 éves korig
ingyenes.
Ebben az évben április 29. és május 1.
között tizennegyedik
alkalommal
kerül
megrendezésre
a
Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál. A rendezvény célja, hogy a hazai tejes
termékek megismertetése mellett felhívja a
figyelmet az egészséges táplálkozás fontosságára, felidézve a múltból a már-már elfeledett
ízeket. Az egész napos szórakoztatóműsorok és
vetélkedők mellett sajtkülönlegességek kóstolására is lehetőség nyílik!
Helyszín: Gyomaendrőd, Hősök utca, a Kner
Imre Gimnázium és a Tisza-Kálmán Közoktatási
Intézmény (a volt Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és Kollégium) udvara.
Bővebb információ: Tourinform Gyomaendrőd
E-mail: gyomaendrod@tourinform.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK:

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Székhely: 5600
Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/10.
Postacím: 5600
Békéscsaba, Pf. 142.
Tel./Fax: 66/430-355
Mobil: 20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu
Web: www.korosokvolgye.hu

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa
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Hétfő:
8.00—16.00
Kedd:
8.00—16.00
Szerda:
8.00—16.00
Csütörtök:
8.00—18.00
(16 órától előzetes
Időpont egyeztetés alapján)
Péntek:
8.00—16.00

